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РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26 грудня 2019 року 
м. Косів

№ 100-р

Про проведення щорічної перевірки наявності документів 
з грифом "Для службового користування", печаток та штампів 
у виконавчому апараті районної ради

На виконання вимог Типової інструкції про порядок ведення обліку 
зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носії] 
інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінет;; 
Міністрів України від 19 жовтня 2016 року №736:

1. Для проведення перевірки наявності документів з грифом "Для службовоп 
користування", взятих на облік та контроль у виконавчому апараті районної раді 
протягом 2019 року, наявності печаток і штампів у виконавчому апараті районно 
ради, створити комісію у такому складі:

Петричук В.В. -  заступник голови районної ради, голова комісії;
Брустурняк Ю.В. - головний спеціаліст з діловодства загального відділ; 

виконавчого апарату районної ради, секретар комісії;
Кулешір Л.В. -  начальник загального відділу виконавчого апарату районно 

ради, член комісії;
Барчук Р.Я. -  керуюча справами виконавчого апарату районної ради, члеї

комісії;
Грималюк Л.Д.- начальник юридичного відділу виконавчого апарату районно 

ради, член комісії.
2. Комісії до 28 грудня 2019 року провести перевірку наявності взятих ні 

облік документів з грифом "Для службового користування", а також печаток 
штампів. За результатами перевірки скласти акт і подати на затвердження.

3. Контроль за виконанням розпо^зї^Є^^алиш аю за собою.

Голова районної ради
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АКТ
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про результати перевірки наявності та фізичного стану документів, 
справ, видань, електронних носіїв інформації з грифом “‘Для службового 

користування” та організації роботи з ними 
від 28 грудня 2019 р. № 1

На підставі розпорядження від 26 грудня 2019 року №100-р,
КОМІСІЄЮ у  с к л а д і :

голова комісії: заступник голови районної ради Петричук В.В.
секретар комісії: головний спеціаліст загального відділу виконавчого апарат; 
районної ради Брустурняк Ю.В.
члени комісії: керуюча справами виконавчого апарату районної ради Барчук Р.Я. 
начальник юридичного відділу виконавчого апарату районної ради Грималюк Л.Д. 
начальник загального відділу виконавчого апарату районної ради, член комісі 
Кулешір Л.В., з 26 по 28 грудня 2019 року проведено перевірку наявності т; 
фізичного стану документів, справ, видань, електронних носіїв інформації з гpифo^ 
“Для службового користування” та організації роботи з ними, а також наявност 
печаток і штампів у виконавчому апараті районної ради.

У результаті проведення перевірки встановлено:
1. За описами (номенклатурою справ, журналом обліку) у виконавчому апарат 
районної ради протягом 2019 року на облік та контроль не було взято жодноп 
документа з грифом «Для службового користування».

2. Знайдено не внесених до описів (номенклатур справ, журналів обліку): н( 
виявлено.
3. Усього на обліку в районній раді знаходяться: 1 гербова печатка, З круглі печатки 
«Для бухгалтерських документів», «Управління господарського забезпеченні 
реконструкції та розвитку Косівської районної ради», «Кадрова служба»; 4 штампи 
«З оригіналом згідно», «Юридичний відділ Погоджено», кутовий штамп вихідно 
документації з реквізитами Косівської районної ради, кутовий штамп вхідно


